ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.120/2007
privind aprobarea aderării Consiliului judeţean Vaslui la Asociaţia „ALTERNET”
având în vedere invitaţia AGP Group de a deveni membri ai Asociaţiei ALTERNET,
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui cu nr.5659 din 9.10.2007;
având în vedere prevederile art.35 alin. 6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale;
în temeiul dispoziţiilor art.11 alin. (4), art.91 alin. (1) lit. e şi alin. (6) lit. c şi ale art.97 alin. (1)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă aderarea Consiliului judeţean Vaslui – ca membru, la „ALTERNET”,
Reţeaua de Promovare a Implementării Energiilor Reutilizabile şi Alternative, cu sediul la Pamplona,
C/Descalzos, 59 bajo, 31001, Spania.
Art.2. – Se aprobă plata unei cotizaţii anuale de 2000 Euro, cotizaţie fixă pentru toţi partenerii
asociaţiei, ce se suportă din bugetul local.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile dezvoltare
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale Consiliului
judeţean Vaslui.
Vaslui, 16 octombrie 2007
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Judeţean Vaslui la Asociaţia
„ALTERNET”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
„ALTERNET”, Reţeaua de Promovare a Implementării Energiilor Reutilizabile şi Alternative,
cu sediul la Pamplona, C/Descalzos, 59 bajo, 31001, Spania este o asociaţie cu personalitate juridică,
nonprofit, constituită pe perioadă nedeterminată. Obiectivele acesteia, prevăzute în statutul asociaţiei,
sunt:
promovarea şi favorizarea implementării sistemelor generatoare de energii
nepoluante;
favorizarea producerii şi utilizării de energii reutilizabile, durabile, ecologice şi
alternative pe teritoriile partenerilor;
crearea şi dezvoltarea de instrumente, formule, mecanisme şi legi care să permită
dezvoltarea energiilor reutilizabile şi alternative;
stabilirea de mecanisme de colaborare între cetăţeni, instituţii şi companii pentru
dezvoltarea tehnologiilor alternative de producere a energiei;
favorizarea utilizării energiei în mod inteligent şi eficient;
promovarea dezvoltării durabile a localităţilor şi teritoriilor din Uniunea Europeană;
instruirea şi sensibilizarea cetăţenilor, organizaţiilor, instituţiilor şi companiilor din
UE, în folosirea sistemelor alternative de producere a energiei;
promovarea şi favorizarea identificării, aplicării şi dezvoltării surselor şi formulelor
energiilor reutilizabile, alternative şi durabile;
favorizarea schimburilor, diseminării de bune practici şi a tuturor activităţilor
destinate impulsionării energiilor alternative;
colaborarea pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor şi cetăţenilor reprezentaţi de
către membrii asociaţiei;
stabilirea de sisteme de direcţionare şi sensibilizare în vederea economisirii şi
utilizării energiei în mod raţional şi eficient.
Asociaţia este condusă şi reprezentată de către Consiliul Director, format din: un preşedinte,
doi vice-preşedinţi, un secretar, un trezorier şi trei persoane cu drept de decizie.
Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală, cu întâlniri ordinare (o
dată pe an) sau extraordinare. La Adunarea Generală din acest an, care a avut loc pe data de 6
septembrie 2007, în Malta, a fost invitat şi Consiliul Judeţean Vaslui, prezenţa reprezentantului său
fiind salutată de membrii asociaţiei care şi-au exprimat deschiderea pentru admiterea de noi parteneri.
Odată cu admiterea Consiliului Judeţean Vaslui, Asociaţia ALTERNET va cuprinde 13 parteneri din 7
ţări: Malta, Portugalia, Spania, Franţa, Italia, Grecia şi România.
Ca urmare a participării la Adunarea Generală, ALTERNET ne-a transmis mai multe oferte de
parteneriat pentru proiecte în domeniul energiei reutilizabile şi alternative, în care ne putem implica
după aderarea la asociaţie.
Având în vedere accentul pus pe dezvoltarea producţiei şi utilizării de energie din surse
alternative, ecologice şi reutilizabile atât în documentele strategice naţionale cât şi în cele europene
pentru perioada 2007 – 2013, propunem aderarea Consiliului Judeţean Vaslui la Asociaţia
„ALTERNET”, Reţeaua de Promovare a Implementării Energiilor Reutilizabile şi Alternative.
Printre avantajele aderării noastre la această asociaţie se numără:
posibilitatea realizării de contacte, schimburi de experienţă şi proiecte în parteneriat
cu regiunile membre;
posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile puse la dispoziţie de Uniunea
Europeană sau de alţi donori;
participarea la activităţile Asociaţiei;
dreptul de a alege şi de a fi aleşi în posturile de conducere;

-

primirea periodică de informaţii despre activităţile asociaţiei sau despre posibile
parteneriate.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

